Referat fra Lokalrådsmødet tirsdag d. 19. februar kl. 19.00 i Elkjær Hal-/Multihus
Deltagere:
Lokalrådet
GLOOB
GLIF
Elkjær Hal-/Multihus
Elkjærskolen
Vandværk
RC
Elkjærklub
Ringive Jagtforening
Menighedsråd

Irene Hansen – Irene Hundebøl
Knud Sand fraværende
Sussi Lang
Søren Broch
Ulla Bach afbud
Peter Schmidt
Erling Jensen afbud
Grete Pedersen
Michael Æbelø afbud
Thyra Vindbjerg

1.

Generel orientering fra Lokalrådet
 Hjertestarterkursus
 Årsmøde med Vejle Kommune

Ad.1

-Hjertestarterkursus, der blev drøftet hvorledes der sikres deltagere nok til et 2 timers
genopfriskningskursus idet der skal deltage mellem 6 og 12 pers. Trygfonden har stillet det
som betingelse for at stille hjertestarter og drift af denne til rådighed. Der blev ikke fundet
en anden løsning på annoncering end nu.
- Indbydelse til Årsmøde i Vingsted den 13. april. Her mødes lokalforeninger og Vejle
kommune til debat om lokalsamfund og samarbejde. Der kan erhverves noget inspiration til
det fortsatte arbejde i vores lokalområde  Er der nogle som vil repræsentere vores
Lokalråd da Irene Hundebøl er forhindret? Henvendelse til Irene Hundebøl.
Irene Hundebøl deltager i workshop med kommunen forud for årsmøde hvor der drøftes
form på årsmøde da lokalrådene er steget i antal. Der er også lokalråd i centerbyerne:
Give, Jelling, Egtved og Børkop.
Udsendelse af Nyhedsbreve, hvordan går det ?
Opdatering af kalender på GLINFO – det kan gode blive bedre

2.

Ad.2

3.
Ad.3

4.

Glinfo Nyhedsbreve blev drøftet. Er de for hyppige? Fortsætter som nu hver måned. Skal
Facebook tages i brug?
Hjemmesiden og kalender. Enighed om at hver forening bliver bedre til at ”rydde” op på
hjemmesiden. Jørgen gør et stort arbejde MEN det er foreningerne der har ansvaret for at
sørge for rette informationer og fjerne ikke tidssvarende.
Ikke klarhed over hvorledes/hvornår ny hjemmeside er klar.
Hvad skal vi have fokus på i 2013 ?
Ejendomssalg: ide med bonus gavekort ved køb af ejendom, undersøges nærmere om
det er lovligt. Herudover ide til drøftelse på generalforsamling i maj.
Irene Hundebøl undersøger hos kommunen om der er pulje til nedrivning af ejendomme.
Forslag om at der nedsættes et udvalg som ser på hvad der skal gøre det attraktivt at
bosætte sig og hvorledes omsættes der gode historier om området. Irene Hundebøl tager
kontakt til nogle ildsjæle.
Støtteforening
 Vedtægtsændringer – se vedhæftede
 Ansøgninger
 Generel information

-

5..
Ad.5
6.
Ad.6

Vedtægtsændringer ingen bemærkning, hermed klar til generalforsamling
Ansøgning fra Revyholdet om nogle sorte t-shirts som kan bruges i flere år. 2500kr.
bevilget.
- Loppemarked gav 51064kr. Herfra skal trækkes annoncering og forplejning til
hjælpere. Flot arrangement som loppemarkedsudvalget har stået for.
Bordet rundt
De fremmødte foreninger fortalte hvad der skete i deres foreninger. Følg med på deres
hjemmesider.
Eventuelt
-Ang. Western aften som borgerforeningen arrangerede. Det var et fint arrangement
Elkjærklubben syntes det var ærgerligt at der ikke kunne laves bordbestilling da det
betyder rigtig meget for dem, da mange af deres medlemmer møder alene op.
- Ang. Fællesspisning i april
Bordopstilling: Søren og Knud
Borddækning: Grethe
Menu leveres fra Grønbjerg Hotel, forslag flæskesteg
Billetpris bliver 100kr. fremadrettet.
Annoncering bliver i Glinfo, nyhedsbrev samt plakater.
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